
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan adalah sejahteranya seseorang dari segi badan atau fisik, 

mental, dan sosial sehingga ia dapat hidup dengan sejahtera baik di lingkungan 

sosial maupun secara ekonomis. Dari pengertian kesehatan secara umum tersebut 

yang dinamakan orang sehat, bukan hanya dari fisiknya saja tetapi juga harus dari 

mentalnya. Orang yang pemikirannya masih belum terbuka, mengira bahwa 

kesehatan terkait dengan sakit atau tidaknya badan, padahal hal itu adalah salah 

kaprah. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.  

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan  atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, Pemeliharaan 

kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan 

dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan 

bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat 

keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi 
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kesehatan pribadinya dan orang lain. Pengertian fasilitas kesehatan maksudnya 

adalah segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang kepada kesehatan kita, 

baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, kita akan semakin bersemangat 

dalam menjaga kesehatan apabila banyak fasilitas penunjangnya, fasilitas 

kesehatan tersebut tersedia dan dari yang termurah sampai yang termahal, dan dari 

yang paling sederhana (mudah diperoleh) sampai yang sulit diperoleh. 

Apabila melihat kepada peraturan presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang 

jaminan kesehatan, tepatnya pada Bab I ketentuan umum pasal 1 No 14, 

disebutkan bahwa pengertian dan fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dan disini adapun keadaan 

sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Ungar masih kurang,  sebelumnya 

Kecamatan Ungar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kundur. 

Sejak dikeluarkan Perda No.02 Tahun 2012 maka wilayah Kabupaten 

Karimun yang mulanya terdiri dari 9 Kecamatan mekar menjadi 12 Kecamatan, 

tiga Kecamatan pemekarannya adalah Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, dan 

Kecamatan Meral Barat. Kecamatan Ungar merupakan wilayah kepulauan yang 

terdiri dari 22 pulau dimana ibukota Kecamatannya terdapat di Kelurahan Alai. 

Kelurahan Alai merupakan daerah dengan luas wilayah terluas dengan Desa Ngal 

sebagai desa yang memiliki wilayah terkecil. 
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Wilayah Kecamatan Ungar membawahi 4 (empat) desa atau  kelurahan, 

yaitu Kelurahan Alai, Desa Batu Limau, Desa Sungai Buluh, dan Desa Ngal. Pada 

tingkat pemerintahan yang lebih kecil, Kecamatan Ungar terdiri dari 36 RT, 47 

RW. Camat Ungar pada periode ini adalah Muhd. Faridhasyahdu, SP. MM. 

Anggaran APBD di Kabupaten Karimun pada tahun 2015 berjumlah Rp 

1,265 triliun, adapun dana untuk Sarana Prasarana Kesehatan 9 Persen dari dana 

APBD Kabupaten Karimun, dana tersebut disalurkan di Dinas Kesehatan sebagai 

penangungjawab agar dana tersebut tersalurkan untuk Sarana Prasarana 

Kesehatan. 

Tabel 1.1 

Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa Tahun 2015 Setelah Pemekaran 

No Kelurahan/Desa Luas Wilayah (   ) 

1 Alai 45 

2 Batu Limau 25 

3 Sungai Buluh 17 

4 Ngal 15 

JUMLAH 102 

Sumber :Kecamatan Ungar Tahun 2015 

Adapun penduduk merupakan pusat dari kegiatan pembangunan. 

Penggerak kegiatan perekonomian di suatu wilayah tergantung pada kualitas 

maupun kuantitas penduduknya. Dan segala upaya pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. 

Tabel 1.2 

Indikator Kependudukan Kecamatan Ungar Tahun 2015 

No Uraian 2015 

1 Perempuan 3.073 

2 Laki-laki 2.910 

Penduduk (jiwa) 5.983 

Sumber :Proyeksi Penduduk Berdasarkan SP 2015, BPS 
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Salah satu indikator bagi kesejahteraan rakyat di suatu daerah adalah 

kondisi tingkat kesehatan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat kesehatan 

masyarakat suatu daerah, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan tenaga medis di Kecamatan Ungar hingga 

saat ini masih cukup terbatas. Tenaga medis yang ada pada setiap desa/kelurahan 

adalah bidan sedangkan perawat hanya ada di Kelurahan Alai. Untuk tenaga 

kesehatan lainnya adalah dukun bayi. 

Sedangkan keberadaan dokter hingga saat ini belum tersedia. Keberadaan 

fasilitas kesehatan juga masih terbatas, rumah sakit belum tersedia dan fasilitas 

Puskesmas juga masih kurang. Hingga saat ini masyarakat yang membutuhkan 

penanganan dokter  ataupun  rumah sakit harus ke Kecamatan lain yaitu 

Kecamatan Kundur yang dibatasi oleh laut.  

Tabel 1.3 

Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kecamatan Ungar  

Kabupaten Karimun, Tahun 2015 

Kelurahan/Desa Bidan Perawat Dukun Bayi 

(1) (2) (3) (4) 

Alai 1 1 1 

Batu Limau 1 - 1 

Sungai Buluh 2 - 2 

Ngal 1 - 2 

Jumlah 5 1 6 

Sumber :Kantor Camat Ungar Tahun 2016 

Dari tabel diatas bahwa banyaknya tenaga kesehatan Puskesmas yang ada 

di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun sangatlah minim dapat dilihat di desa 

Alai hanya memiliki Bidan 1 orang, Perawat 1 orang, dan dukun bayi 1 orang, 

Kemudian di desa Batu Limau Bidan 1 orang, tidak memiliki Perawat dan dukun 

bayi 1 orang, selanjutnya desa Sungai Buluh memiliki Bidan 1 orang, tidak 
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memiliki Perawat dan memiliki dukun bayi 2 orang, kemudian desa Ngal 

memiliki Bidan 1 orang, tidak memiliki Perawat dan memiliki dukun bayi 2 

orang. 

 Jadi bisa di lihat bahwasannya jumlah Bidan yang ada di Kecamatan 

Ungar Kabupaten Karimun hanya 5 orang, dan jumlah Perawat 1 orang kemudian 

dukun bayi berjumlah 6 orang. Kemudian di karenakan rumah Dinas untuk 

Tenaga Kesehatan belum tersedia maka Tenaga Kesehatan yang ada di 

Kecamatan Ungar tersebut masih tinggal di Kecamatan Kundur yang jaraknya di 

batasi oleh laut, sehingga hal ini membuat masyarakat kesulitan di saat 

membutuhkan Tenaga Medis untuk berobat atau penanganan secara cepat. 

Tabel 1.5 

Sarana Prasarana Kesehatan Di Kecamatan Ungar  

Kabupaten KarimunTahun 2015 

No Sarana Prasarana Jumlah 

1 Puskesmas 0 

2 Pustu 2 

3 Posyandu 4 

4 Ambulance 1 

5 Ruang Rawat Inap 0 

Sumber:Puskesmas Kecamatan Ungar Tahun 2015 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sarana Prasarana Kesehatan di 

Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun pada tahun 2015 sangatlah minim karena 

hanya memiliki 2 Pustu, 4 Posyandu,1 Ambulance dan tidak memiliki Puskesmas, 

dan belum memiliki Ruang Rawat Inap. Berdasarkan fenomena-fenomena yang 

peneliti temukan dilapangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul yaitu “Analisis 

Pembangunan Bidang Kesehatan dalam Meningkatkan Kesejahterakan 

Masyarakat  di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukan diatas, maka selanjutnya 

penulis merumuskan masalah: 

1. Bagaimana Pembangunan Bidang Kesehatan dalam Meningkatkan 

Kesejahterakan Masyarakat di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun? 

2. Apa saja Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Bidang Kesehatan 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ungar 

Kabupaten Karimun? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan 

masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pembangunan Bidang Kesehatan dalam Meningkatkan 

Kesejahterakan Masyarakat di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Bidang 

Kesehatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 

Ungar Kabupaten Karimun. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan Pembangunan 
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Bidang Kesehatan serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah desa 

dan daerah dalam upaya peningkatan Pembangunan Bidang Kesehatan di 

Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklarifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa pasal yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II :  Landasan teori terdiri dari penjelasan Pembangunan Bidang 

Kesehatan dalam Meningkatkan Kesejahterakan Masyarakat di 

Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

BAB III :  Metode penelitian yang terdiri dari deduktif, midle deduktif, dan 

induktif. 

BAB IV :  Gambaran umum Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

BAB V :  Pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian yaitu keberhasilan 

Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan dan kendala-kendala yang 

dihadapi. 

BAB VI :  Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


